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Vasa sjukvårdsdistrikts upphandlingsdirektiv 

 

1. Utgångspunkter för upphandlingsdirektivet 

 
I Vasa sjukvårdsdistrikts anskaffningsverksamhet följs lagen om offentlig 

upphandling (1397/2016, senare upphandlingslagen), Finlands kommunförbunds 

allmänna upphandlingsdirektiv för kommuner samt detta upphandlingsdirektiv 

som godkänts av styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt. 

 

Målet med offentlig upphandling är att garantera att anskaffningen görs till det 

totalekonomiskt förmånligaste priset samt att alla presumtiva leverantörer ges 

möjlighet att konkurrera på jämbördiga grunder. 

 

I den praktiska anskaffningsverksamheten tillämpas och läggs vikten på de 

principer som gäller för god upphandlingspraxis och god förvaltning. Vid 

upphandling strävar man efter kostnadsmedvetenhet och funktionsduglighet. Vid 

upphandling ska de som deltar i upphandlingsförfarandet behandlas på ett 

likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, samtidigt som man ska agera öppet och 

beakta proportionalitetskraven. 

 
Inom offentlig förvaltning bygger beslutsfattande på beredning. En beredning av 

en upphandling består av följande skeden: 

- definition av behov dvs. vad ska upphandlas 

- uppgörande av en offertförfrågan samt uppställande av valkriterier 

- offertöppning och sammanställning av offerter 

- utlåtanden av användarna och uppgörande av beslutsförslag 

- beslut som ska motiveras utgående från valkriterierna 

- delgivning av alla parter om beslutet 

- beställning eller avtal 

 

 

2. Upphandlingsbefogenheter 

 
I Vasa sjukvårdsdistrikt fastställs upphandlingsbefogenheterna utgående från det 

momsfria värdet på upphandlingen. 
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I budgeten godkänner fullmäktige bindande uppgiftsspecifika mål för 

samkommunens verksamhet och ekonomi samt de anslag och beräknade 

inkomster som målen kräver samt mål för samkommunkoncernens verksamhet 

och ekonomi. Även investeringsbudgeten för fastighetsinvesteringar som 

överstiger 50.000 euro fastställs på projektnivå av fullmäktige medan styrelsen 

fastställer de enskilda investeringarna för apparatur och inventarier som 

överstiger 15.000 euro. 

 

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt fastställer årligen ansvarspersoner som på 

resultatenheterna har befogenhet att göra enskilda upphandlingar som omfattas 

av driftsbudgeten och görs inom ramen för de årligen fastställda anslagen. 

 

Beslut om enskilda upphandlingar i driftsbudgeten fattas av respektive 

ansvarsperson inom ramen för det årliga anslaget. 

 

Beslut om gemensamma årsofferter fattas av inköpsdirektören. Beslut om 

upphandlingar som görs inom investeringsbudgeten fattas av 

förvaltningsdirektören upp till 50.000 euro och av distriktsdirektören vid 

upphandlingar som överskrider 50.000 euro. 

 

Om man i de upphandlingsbefogenheter som årligen fastställs i styrelsen inte har 

fastställt någon särskild person som ska godkänna ifrågavarande upphandling så 

fattas beslutet om upphandlingen av sjukvårdsdistriktets direktör och/eller 

förvaltningsdirektören. 

 

3. Upphandlingsorganisation 

 
Den enhet dit varan eller servicen anskaffas fungerar som upphandlande enhet. 

 

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt är upphandlingsverksamheten centraliserad till en 

inköpsenhet som leds av inköpsdirektören. Inköpsenheten konkurrensutsätter 

upphandlingar på uppdrag av sjukvårdsdistriktets övriga resultatenheter. Utan 

uppdrag deltar inköpsenheten inte i konkurrensutsättningen. 

 

I den del av verksamheten som sköts inom ramen för samarbetet inom 

specialupptagningsområdet följer man de gemensamma regler som fastställts för 

samanskaffningar. Sjukvårdsdistriktet har godkänt det avtal som förpliktigar det 

att följa de ingångna avtalen och gjorda produktvalen. 
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Tolkningsdirektiv i frågor som berör upphandlingar och upphandlingsprocesser 

kan vid behov ges av inköpsdirektören. Tolkningsdirektiv om sjukvårdsdistriktets 

linjedragningar i fråga om upphandlingar ges däremot av sjukvårdsdistriktets 

direktör och förvaltningsdirektören. 

 

4. Upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet 

 

Vid upphandlingar som underskrider tröskelvärdet tillämpas Vasa 

sjukvårdsdistrikts eget upphandlingsdirektiv i enlighet med nedan stående 

klassificering. Vid upphandling ska man alltid tillämpa god upphandlingspraxis 

och sträva efter att uppnå ett totalekonomiskt förmånligt pris. 

 

Enligt 25 § i upphandlingslagen är de nationella tröskelvärden följande: 

 

Upphandlingsslagen   Tröskelvärde (euro) 

 

Varu- och tjänsteupphandling     60.000 

Koncessioner/tjänster    500.000 

Social- och hälsovårdstjänster 

 (Upphandlingslagen, bilaga E, punkt 1-4) 400.000 

Andra särskilda tjänster 

 (Upphandlingslagen, bilaga E, punkt 5-15) 300.000 

Byggentreprenader    150.000 

Planeringstävlingar      60.000 

 

 

 

Upphandlingar under 10.000 euro 

Inget annonsförfarande (HILMA) används, utan man tyr sig till egen prövningsrätt 

och tillämpar god förvaltningssed inom ramen för budgeten. Prisförfrågningar 

görs per telefon eller per e-post och anbud kan ges per e-post. Vid upphandlingar 

som överskrider 2.000 euro fattar enhetens ansvarsperson ett skriftligt beslut 

som delges per e-post och beställningen görs omedelbart efter beslutet. Vid 

upphandlingar som underskrider 2.000 euro är det inte möjligt att söka om 

ändring. En upphandlingsrättelse kan göras i fråga om beslut som berör 

upphandlingar som överskrider 2.000 euro. 
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Upphandlingar 10.000–19.999 euro 

Inget annonsförfarande används (HILMA), utan man skickar en skriftlig (e-post 

o.d.) prisförfrågan (anbudsförfrågan) till minst tre (3) potentiella anbudsgivare. 

Om det inte finns tre anbudsgivare för ifrågavarande vara/tjänst eller om 

upphandlingen av någon annan motiverad orsak genomförs som 

direktupphandling så ska detta motiveras i upphandlingsbeslutet. En motiverad 

orsak kan t.ex. vara en specialprodukt/-tjänst. Orsaken måste alltid anges i 

tjänsteinnehavarbeslutet. Anbudsgivare ska ges en rimlig tid att lämna ett anbud. 

 

Enhetens ansvarsperson gör ett skriftligt beslut som delges anbudsgivarna. 

Valkriterierna vid upphandlingen är det förmånligaste priset eller det 

totalekonomiskt förmånliga priset (pris + kvalitet). Valkriterierna ska anges i 

prisförfrågan och beslutet. Beställningen görs omedelbart efter beslutet. 

 

I upphandlingsbeslutet ska man ange åtminstone bakgrundsuppgifterna för 

upphandlingen, begärda och inkomna anbud/anbudsgivare, de momsfria 

anbudspriserna, den valda leverantören/serviceproducenten och motiveringarna 

till beslutet. En upphandlingsrättelse kan göras om upphandlingsbeslutet. 

 

Upphandlingar över 20.000 euro 

Annonsförfarande (HILMA) kan användas efter eget omdöme, men det här är inte 

nödvändigt. 

 

En begäran om anbud ska skickas till åtminstone tre (3) potentiella anbudsgivare. 

Anbudsgivarna ska ges en rimlig tid att lämna ett anbud, åtminstone två veckor. 

Om det inte finns tre anbudsgivare för ifrågavarande vara/tjänst eller om 

upphandlingen av någon annan motiverad orsak genomförs som 

direktupphandling så ska detta motiveras i upphandlingsbeslutet. En motiverad 

orsak kan t.ex. vara en specialprodukt/-tjänst. Orsaken måste alltid anges i 

tjänsteinnehavarbeslutet. 

 

Enhetens ansvarsperson fattar ett skriftligt beslut som delges anbudsgivarna 

elektroniskt. Det valkriterium som används vid upphandlingen är det 

totalekonomiskt förmånliga priset (pris + kvalitet) eller det förmånligaste priset. 



 Upphandlingsdirektiv   

    

7 (12) 

 

Valkriteriet ska anges i anbudsförfrågan och beslutet. Beställningen kan efter 

prövning göras före besvärstiden har löpt ut. 

 

På basis av de inkomna anbuden så gör man en jämförelse och ett förslag till 

upphandlingsbeslut. Beslutet delges anbudsgivarna elektroniskt. En 

upphandlingsrättelse kan göras om upphandlingsbeslutet. 
 

 

5. Upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet 

 
Upphandlingslagen tillämpas på upphandlingar som överskrider det nationella 

tröskelvärdet. Konkurrensutsättningen görs enligt kapitel 11 i upphandlingslagen. 

Upphandlingar som överskrider tröskelvärdet måste annonseras i HILMA-

databasen. 

 

Vid dylika upphandlingar används total ekonomisk förmånlighet som valkriterium. 

Det förmånligaste priset kan användas utan motivering som valkriterium vid 

varuupphandlingar, men i samband med övriga upphandlingar ska användningen 

av det förmånligaste priset som kriterium motiveras i upphandlingshandlingarna. 

 

Skeden i upphandlingsprocessen: 

- Anbudsförfrågan bereds 

- Val av upphandlingsförfarande (upphandlingsförfarandet kan fritt väljas men 

ska beskrivas i upphandlingsannonsen/anbudsförfrågan) 

- Anbudsförfrågan publiceras i HILMA-databasen 

- Anbuden mottas 

- Anbuden öppnas efter att tidsfristen löpt ut (ett öppningsprotokoll ska 

uppgöras) 

- Anbudsgivarnas förutsättningar att bemöta upphandlingen granskas 

- Granskning av att anbuden överensstämmer med anbudsförfrågan 

- Anbuden jämförs 

- Upphandlingsbeslut fattas 

- Upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisningar delges anbudsgivarna 

skriftligt samt övriga aktörer som behöver dessa dokument 

 

 



 Upphandlingsdirektiv   

    

8 (12) 

 

6. Upphandlingar som överskrider det EU-tröskelvärdet 

 
Upphandlingslagen tillämpas på upphandlingar som överskrider EU-

tröskelvärdet. Konkurrensutsättningen görs i enlighet med kapitel 5 i 

upphandlingslagen. EU-tröskelvärden fastställs med två års mellanrum. 

Upphandlingsförfarandet och tidsfristerna för upphandlingar som överskrider EU-

tröskelvärdet fastställs i den gällande upphandlingslagen. 

 

Upphandlingsannonsen publiceras i HILMA-databasen, varifrån den 

vidareförmedlas till TED-databasen och därigenom över hela EU för kännedom. 

För utvärderingen av lämpligheten av anbudsgivare har man tagit i bruk ett 

enhetligt europeiskt upphandlingsdokument (ESPD). 

 

Avtalet kan tidigast ingås efter 14 dagar från delgivningen, eftersom man i dylika 

upphandlingar tillämpar en väntetid. I samband med upphandlingar som 

överskrider EU-tröskelvärdet ska man göra en annons i efterhand i HILMA-

databasen, där man anger med vem avtalet/avtalen har ingåtts. 

 

Konkurrensutsättningsprocessen kan vara i 5–8 månader på grund av de 

tidsfrister som fastställs i upphandlingslagstiftningen, inköpsenhetens 

beredningsarbete och styrelsens mötestidtabeller. 

 

7. Anbudsförfrågan 

 
Upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet, tröskelvärdet för 

särskilda tjänster samt social- och hälsovårdstjänster samt EU-tröskelvärdet ska 

alltid annonseras i HILMA-databasen. 

 

Även i samband med upphandlingar som underskrider tröskelvärdet, men som 

överskrider 10.000 euro ska man göra en anbudsförfrågan. Vid upphandlingar 

som underskrider 10.000 euro gör man en prisförfrågan, men även då kan man 

använda sig av en anbudsförfrågan. 

 

Anbudsförfrågan ska innehållsmässigt vara klar och tydlig. De krav som ställs på 

upphandlingen fastställs alltid från fall till fall av inköpsenheten och den enhet 

som gör upphandlingen (= enhet dit varan/tjänsten anskaffas) i samband med 

planeringen och beredningen av upphandlingen. 
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I samband med upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet ska 

jämförelsekriterier och hur de viktas (procent/poängsättning) alltid fastställas. 

Jämförelsekriterierna ska anges i anbudsförfrågan. I samband med 

upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet ska man dessutom motivera 

varför man använder det totalekonomiskt mest förmånliga priset som grund. 

 

I samband med upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet 

behöver man inte specificera vikten på de subkriterier som används som 

jämförelsegrund. I dylika fall räcker det med att jämförelsegrunderna anges i 

viktighetsordning. Kvalitetskriterier kan även införas under de obligatoriska krav 

som ställs på upphandlingen, och då behövs det ingen poängsättning. I samband 

med upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet är 

inköpsenheten inte heller skyldig att motivera varför man använder det 

totalekonomiskt mest förmånliga priset som grund. 

 

Jämförelsekriterierna måste lämpa sig för ifrågavarande upphandling och vara 

objektiva. Kriterierna får heller inte gynna lokala anbudsgivare eller ge den som 

upphandlar tjänsten obegränsad frihet att välja anbudsgivare. 

Jämförelsekriterierna ska ändå specificeras i tillräcklig grad för att anbuden ska 

vara jämförbara. När anbudsförfrågan har undertecknats eller skickats är den 

bindande och offentlig. 

 

Även vid upphandlingar som överskrider tröskelvärden kan anbudsförfrågan 

också skickas direkt till potentiella anbudsgivare (efter att annonsen publicerats i 

Hilma). 

 

De inkomna anbuden öppnas och behandlas av inköpsenheten efter att 

tidsfristen har löpt ut, och ett öppningsprotokoll uppgörs över detta. Försenade 

anbud ska också anges i öppningsprotokollet. Om ett anbud inkommer efter att 

öppningsprotokollet har uppgjorts måste man uppgöra en bilaga till 

öppningsprotokollet där man konstaterar att ifrågavarande anbud inkommit för 

sent. Försenade anbud utesluts från tävlingen. 

 

Anbudsgivare som inte uppfyller behörighetsvillkoren utesluts från tävlingen. 

Anbud som inte bemöter kraven i anbudsförfrågan förkastas. Förkastade och 

uteslutna anbud ska anges i upphandlingsbeslutet. Inkomna anbud behandlas 
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jämlikt och rättvist. Jämförelsen av anbuden görs på basis av de kriterier som 

angetts i anbudsförfrågan. 

 

8. Upphandlingsbeslut och verkställande av beslut 

 
I samband med upphandlingar som överskrider 2.000 euro fattar 

tjänsteinnehavaren ett upphandlingsbeslut i enlighet med sina 

upphandlingsbefogenheter. 

 

Upphandlingsbeslutet verkställs på det sätt som förutsätts enligt lag. 

 

Upphandlingsbeslutet, jämförelsetabeller samt besvärsanvisningar skickas till 

alla anbudsgivare, även dem vars anbud har förkastats eller uteslutits. När man 

förkastar eller utesluter ett anbud kan man även fatta ett interimistiskt beslut 

(förhandlat förfarande). 

 

9. Ändringssökande 

 
Besvärsanvisningar ska alltid ges i samband med delgivningen av 

upphandlingsbeslutet.   

 

Upphandlingar som underskrider tröskelvärdet 

I fråga om upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet kan man 

inte söka ändring  genom besvär hos marknadsdomstolen, men sakägare kan 

yrka på upphandlingsrättelse. Den som fattat upphandlingsbeslutet kan på eget 

initiativ använda sig av en upphandlingsrättelse för att korrigera ett beslut om den 

upptäcker att beslutet grundat sig på ett fel. 

 

I upphandlingar som underskrider tröskelvärdet kan man förutom 

upphandlingsrättelse ty sig till de besvärsmöjligheter som fastställs i 

kommunallagen (begäran om omprövning och kommunalbesvär). Vid prövning 

kan man endast ta ställning till om man agerat lagstridigt eller felaktigt i samband 

med upphandlingsförfarandet (t.ex. jäv, överskridning av befogenhet), men i 

dylika fall tillämpas inte upphandlingslagen. 
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Upphandlingar som överskrider tröskelvärden   

 

Upphandlingsrättelse   

  

En sakägare kan yrka på upphandlingsrättelse inom 14 dagar från det att 

sakägaren fått upphandlingsbeslutet med anvisningar om upphandlingsrättelse 

för kännedom. Sjukvårdsdistriktet kan på eget initiativ använda sig av 

upphandlingsrättelse för att korrigera ett beslut, om det upptäcker att beslutet 

grundat sig på ett fel. Felet ska korrigeras inom 90 dagar från det att beslutet har 

fattats. 

 

Besvär hos marknadsdomstolen 

 

Besväret ska anföras skriftligen inom 14 dagar efter det att en kandidat eller 

anbudsgivare har fått del av upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning. Den 

som söker om ändring i ett upphandlingsbeslut ska skriftligen meddela 

sjukvårdsdistriktet om att ärendet har anhängiggjorts hos marknadsdomstolen. 

Besvärsanvisningen ska inrymma inköpsenhetens kontaktuppgifter. 

 

10. Handlingars offentlighet och framläggande av handlingar 

 
Vid uppgörandet av handlingar som hänför sig till upphandlingar ska man följa de 

allmänna stadgandena om handlingars offentlighet samt sjukvårdsdistriktets 

preciserade anvisningar om avgifter för handlingar och informationstjänster. 

 

En anbudsförfrågan är offentlig när den har undertecknats. Anbuden är offentliga 

för sakägare när beslutsprotokollet har justerats och undertecknats. När avtalet 

har undertecknats tillämpar man offentlighetslagens bestämmelser om s.k. 

offentlighet för allmänheten på anbudshandlingar som hänför sig till 

upphandlingen och de utredningar som uppgjorts för behandling av anbuden. 

Totalpriset på anbudet (enhetspriset) är offentligt när nämndens/styrelsens 

protokoll har justerats. 

 

Skriftliga upphandlingsbeslut jämte motiveringar ska offentligt framläggas. Därtill 

ska man tillkännage dem på det sätt som man förutsätter i kommunallagen och 

upphandlingslagen. De valgrunder och jämförelsepoäng som hänför sig till 

upphandlingsbeslutet är också offentliga. 
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De affärs- och yrkeshemligheter som anslutits till anbuden är inte offentliga. 

Affärshemligheter som omfattar den bakgrundsinformation som använts för att 

beräkna priset ska tas i beaktande när man uppgör jämförelser. Det bästa sättet 

att försöka bevara affärshemligheter är att man i anbudsförfrågan ber företaget 

att särskilt ange de punkter i anbudet som det anser utgöra affärshemligheter. 

Beslutet om handlingssekretess, om vilket det stadgas i lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet, fattas ändå av beställaren. 

 

11. Upphandlingsavtal 

 
Ett upphandlingsavtal kan ingås när beslutet vunnit laga kraft. Avtalet kan 

undertecknas av en tjänsteinnehavare med firmateckningsrätt (prokura). 

Upphandlingshandlingarna dokumenteras och förvaras i enlighet med det som 

bestäms i sjukvårdsdistriktets informationshanteringsplan. 

 

Verkställandet av upphandlingsavtalet bör uppföljas för att man vid behov 

skriftligen ska kunna göra en reklamation över bristfälligheter. Reklamationen 

skickas till avtalspartens kontaktperson. Vid reklamation ska man följa 

sjukvårdsdistriktets vedertagna reklamationspraxis, sjukvårdsdistriktets 

anvisning om reklamationer samt den standardiserade blankett som uppgjorts för 

reklamationer. 

 


